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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Permintaan

2.1.1 Pengertian Teori Permintaan

Teori Permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga

dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa

ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi,

jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Turunnya permintaan

sendiri awalnya disebabkan oleh naiknya, atau terlalu tingginya harga di pasar,

sehingga masyarakat berfikir ulang untuk spending money. Maka, ketika

masyarakat tidak berminat untuk membeli barang mereka (produsen), maka

produsen akan menurunkan harganya, agar masyarakat kembali dapat

mengkonsumsi barang yang mereka produksi.

Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat

grafik kurva permintaan. Permintaan adalah kebutuhan masyarakat / individu

terhadap suatu jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Harga barang itu sendiri.

2. Harga barang lain.

3. Pendapatan konsumen.

4. Cita masyarakat / selera.
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5. Jumlah penduduk.

6. Musim / iklim.

7. Prediksi masa yang akan datang.

2.1.2 Hukum Permintaan ( The Law of demand)

Pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka makin banyak

permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang

maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari Hypotesa di atas

dapat disimpulkan, bahwa:

1. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain

yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan sebaliknya

apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian

terhadap barang tersebut.

2. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumsn berkurang,

sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang

yang akan naik harganya.

2.2 Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran,

karena melalui pemahaman tentang peilaku konsumen, pemasar dapat memahami

harapan pelanggan tentang produknya, sehingga peilaku pelanggan sebagai fokus

bisnis saat ini erat hubungannya dengan permasalahan manusia. Perilaku

konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan,
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mengkonsumsi, dan menghabiskan produk jasa termasuk proses keputusan yang

mendahului dan menyusuli tindakan ini (Setiadi : 2003 : 3).

Menurut Schiffman dan kanuk dalam Tjiptono (2003 :40 ), perilaku

konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari,

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghentikan konsumsi produk, jasa

dan gagasan. Sehingga dapat dikatakan dan menghabiskan produk atau jasa

termasuk proses pengambilan keputusan. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku konsumen tersebut adalah faktor sosial, budaya, pribadi

dan kekuatan psikologis, dimana faktor budaya dikatakan mempunyai pengaruh

yang paling luas dan dalam.

Dari definisi diatas, kita mengetahui bahwa ada dua komponen kunci yang

harus dilakukan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen:

a. Perusahaan harus berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan

konsumen.

b. Perusahaan mempelajari proses pertukaran, yaitu dua pihak yang saling

mentransfer sesuatu yang bernilai bagi orang lain.

2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran secara umum memiliki tugas merangsang

Permintaan Produk dan Jasa perusahaan. Manajemen mempengaruhi tingkat,

waktu dan komposisi permintaan untuk membantu perusahaan mencapai sasaran.
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a. Manajemen Pemasaran adalah analisis perencanaan, implemintasi, dan

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun,

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli

sasaran demi mencapai tujuan organisasi. (Kotler dan Amstrong, 2004 :

16)

b. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan

mendapatkan, menjaga serta menumbuhkan pelanggan dengan

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasi nilai pelanggan yang

unggul. Definisi ini menyadari bahwa manajemen pemasaran adalah

proses yang mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

juga mencakup barang, jasa serta gagasan berdasarkan pertukaran dan

tujuannya adalah memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat. (Kotler,

2004 : 26)

Tugas manajemen pemasaran adalah mempengaruhi tingkat, waktu dan

komposisi permintaan untuk membantu perusahaan mencapai sasarannya.

2.4 Pengertian Keputusan Pembelian

Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya

suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan

oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya pengambilan keputusan dilihat

dari segi kekuasaan untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola

sentralisasi atau desentralisasi. Pengambilan keputusan selain dilihat dari segi

kekuasaan juga dilihat dari segi kehadirannya, yaitu tanpa adanya teori
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pengambilan keputusan disministratif, kita tidak dapat mengerti, apakah

meramalkan tindakan-tindakan manajemen sehingga kita tidak dapat

menyempurnakan efektivitas manajemen. Berikut beberapa kutipan pendapat

yang dikemukakan dari para ahli:

Menurut Kotler (2009:184) mendefinisikan keputusan pembelian

konsumen yaitu: “Keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah

tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi”. Sedangkan

Menurut Basu Swasta dan T. Hani Handoko (2008:110) mengemukakan bahwa

“Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang nyata, apakah

membeli atau tidak”.

Pada dasarnya keputusan pembelian ialah suatu tindakan atau perilaku

konsumen jadi atau tidaknya melakukan suatu pembelian atau transaksi, banyak

tidaknya jumlah konsumen dalam mengambil keputusan menjadi salah satu

penentu tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan.

a. Tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen

Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam membuat suatu proses

pengambilan keputusan. Tahapan tersebut diawali dengan pengenalan kebutuhan,

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan hasil pembelian

konsumen terhadap produk yang telah di beli.

Menurut Kotler (2007:200). Tahap-tahap proses keputusan pembelian

adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Sumber: Kotler dan Keller (2007:200)

1. Pengenalan Masalah

Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan kebutuhan

yang belum terpuaskan dan dapat dirasakan oleh konsumen. Konsumen

mempersiapkan perbedaan antara yang diinginkan dengan situasi saat ini

guna membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Kebutuhan itu

mungkin sudah dikenal dan dirasakan konsumen jauh-jauh dari sebelumnya.

atau eksternal.

2. Pencarian Informasi

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan suatu barang atau jasa,

selanjutnya konsumen mencari informasi, baik yang disimpan dalam ingatan

maupun informasi yang didapat dari lingkungan luar. Sumber informasi

konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu :

a. Sumber Pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan.

b. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan.

c. Sumber Publik : media massa, organisai penentu peringkat konsumen.

d. Sumber Pengalaman : penanganan, pengkajian, pemakai produk.-produk

tertentu.

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Infomasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku Pasca
Pembelian
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3. Evaluasi Alternatif

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi

konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua,

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan

untuk memuaskan kebutuhan itu.

4. Keputusan Pembelian

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam

melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub

keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan yang sangat atau

kepuasan dalam memenuhi kebutuhan, biasanya akan terus mengingat hal

tersebut. Perilaku pasca pembelian meliputi kepuasan pasca pembelian,

tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pembelian.

Menurut Tjiptono (2005:54) Salah satu perbedaan fundamental antara

pembelian barang dan jasa adalah menyangkut proses produksi dan konsumsi.

Pada barang, tahap pembelian dan konsumsi biasanya terpisah. Meskipun terdapat

interaksi antara pemasar dan pelanggan selama tahap pembelian aktual, tahap



20

pemakaian barang biasanya terlepas dari pengaruh langsung para pemasar.

Sebaliknya sebagian besar jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan.

Konsekuensinya, perusahaan jasa berpeluang besar untuk secara aktif membantu

pelanggan memaksimumkan nilai dari pengalaman konsumsinya sehingga

penyedia jasa secara efektif mempengaruhi proses konsumsi dan evaluasi.

Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya (Setiadi, 2003:415). Menurut

Tjiptono (2005:43), proses keputusan konsumen bisa diklasifikasikan secara garis

besar ke dalam tiga tahap utama, yakni pra pembelian, konsumsi, dan evaluasi

purna beli.

Menurut Hasan (2008:139), proses pengambilan pembelian berakhir pada

tahap perilaku purna beli di mana konsumen merasakan tingkat kepuasan atau

ketidakpuasan yang dirasakan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Banyak

orang berpendapat bahwa pembeli yang puas merupakan iklan yang terbaik bagi

produk.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2004 : 59), menerangkan bahwa keputusan konsumen

dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen dapat

dipengaruhi oleh rangsangan perusahaan yang menyangkut produk, harga,

tempat/lokasi dan kualitas pelayanan.
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1. Produk

a) Pengertian Produk

Saat ini semua produsen memahami begitu pentingnya peranan arti

kualitas produk yang unggul untuk memenuhi harapan pelanggan pada semua

aspek produk yang dijual kepasar. Para petinggi perusahaan pun semakin

menyadari dan mempercayai adanya keterhubungan langsung antara kualitas

produk terhadap keputusan pembelian konsumen yang pada akhirnya akan

meningkatkan pangsa pasar di pasar sasaran.

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran

(2009:4) definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada

pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk yang dipasarkan

meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi,

informasi, dan ide.

Menurut Buchari Alma (2008:139) mendefinisikan produk sebagai

seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya

masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual

(pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh

pembeli guna memuaskan keinginannya.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:236) mendefinisikan produk sebagai

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian,

akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau

kebutuhan.
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Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa produk merupakan

elemen penting dalam sebuah perusahaan yang nantinya akan dipergunakan

perusahaan sebagai alat pertukaran dengan konsumen yang bisa dimiliki dan

dikonsumsi baik itu produk berwujud maupun produk tidak berwujud agar

kebutuhan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi.

b) Tingkatan Produk

Dalam mengembangkan produk diperlukan pengetahuan bagi perusahaan

mengenai tingkatan produk. Berikut penjelasan lima tingkatan produk menurut

Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009:4) :

1. Pada tingkatan dasar adalah manfaat inti (core benefit) dimana layanan

atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Pemasaran harus melihat

diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat.

2. Pada tingkatan kedua, pemasaran harus mengubah manfaat inti menjadi

produk dasar (basic product).

3. Pada tingkatan ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan

(expected Product), sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya

diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini.

4. Pada tingkatan keempat, pemasar menyiapkan tingkatan tambahan

(augmented product) yang melebihi harapan pelanggan.

5. Tingkatan terakhir adalah produk potensial (potential product), yang

mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin

dialami sebuah produk atau penawaran dimasa depan.
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c) Pengertian Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran

(2009:143), kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan

hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang dinginkan

pelanggan.

d) Indikator Kualitas Produk

Ada sembilan dimensi kualitas produk menurut Kotler dan Keller yang

dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009:8-10) seperti berikut ini :

1. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk.

2. Fitur (feature), karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar

produk.

3. Kualitas kinerja (performance quality), adalah tingkat dimana karakteristik

utama produk beroperasi.

4. Kesan kualitas (perceived quality) sering dibilang merupakan hasil dari

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan

informasi atas produk yang bersangkutan.

5. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalam

kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk

produk-produk tertentu.

6. Keandalan (reability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak

akan mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu.
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7. Kemudahan perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahan

perbaikan produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal.

8. Gaya (style), menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada

pembeli.

9. Desain (design), adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa,

dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu dimensi

kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan untuk bisa

memuaskan pelanggan sesuai harapan.

Standar kualitas air minum sehat dari pemerintah melalui keputusan menteri

kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum,

telah menetapkan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar dinyatakan

sebagai air minum sehat dan layak konsumsi:

1. syarat fisik. Air minum sehat haruslah tidak berbau, tidak berasa, tidak

bewarna, dan tidak boleh keruh. Selain itu suhu air harus sejuk dan air tidak

menimbulkan endapan.

2. syarat kimiawi. Air minum sehat tidak boleh tercemar logam berat, zat

beracun seperti senyawa hidrokarbon dan detergen. Logam berat misalnya

Timbal (pb), Tembaga (cu), Cadmium (cd), Raksa (hg), Perak (ag) dan Cobalt

(co). Air minum sehat secara kimiawi harus memenuhi standar yang telah

ditetapkan.

3. syarat mikrobiologi. Air minum sehat tidak boleh mengandung cemaran

mikrobiologi sedikitpun, misalnya bakteri pathogen. Bakteri pathogen yang
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tercantum dalam kepmenkes yaitu escherichia colli, clostridium perfringens,

dan salmonella. Bakteri pathogen bisa menyebabkan tifus, kolera, disentri

serta muntaber.

2. Harga

Harga produk atau jasa yang dipasarkan merupakan faktor yang sangat

penting. Harga sangat menentukan atau mempengaruhi pasar. Didalam persaingan

usaha yang semakin ketat sekarang ini dan semakin banyaknya usaha-usaha baru

yang bergerak dibidang yang sama atau hampir sama, menuntut perusahaan dapat

menentukan harga terhadap produk atau jasa yan mereka jual dengan tepat.

Persaingan harga yang sangat mempengaruhi bertahan atau tidaknya suatu

perusahaan menghadapi para pesaingnya.

Menurut Stanton (2004) harga pasar sebuah produk mempengaruhi upah,

sewa, bunga, dan laba. Artinya, harga produk mempengaruhi biaya faktor-faktor

produksi (tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Sehingga definisi harga

adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena harga mempengaruhi

alokasi faktor-faktor produksi. Dan harga juga dapat didefinisikan sebagai jumlah

uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan

pelayanan yang menyertainya.

Sedangkan Engel (2004) mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang

(ditambah beberapa produk) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah

kombinasi dari produk dan pelayanan. Penetapan harga merupakan hal yang

paling krusial dan sulit diantara unsur-unsur bauran pemasaran kotler
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terjemahan (2008 : 519) mengemukakan bahwa : “Harga merupakan satu-

satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-

elemen lainya menimbulkan biaya”.

Menurut Fuad (2005) harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun

barang, kalau munkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi

barang atau jasa. Dalam pengertian lain, Laksana (2008) menyatakan bahwa

“Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa uang) yang

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan

yang menyertainya” Menurut Kotler (2008) “Harga adalah jumlah uang yan

ditagihkan untuk suatu produk atau jasa”.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008:345), harga adalah

sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai

yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau

menggunakan suatu produk atau jasa.

a. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan

dalam tingkat harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang bersifat relatif

terhadap tingkat harga para pesaing, serta memiliki peran strategis yang krusial

dalam menunjang implementasi strategi pemasaran. (Tjiptono, 2006)

Menurut Lupiyoadi (2006), metode penetapan harga harus dimulai

dengan pertimbangan atas tujuan penetapan harga itu sendiri, antara lain:
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1. Bertahan

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang

meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar

yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup

perusahaan.

2. Memaksimalkan Laba

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode

tertentu.

3. Memaksimalkan penjualan

Penetapan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan

melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.

4. Gengsi/prestos

Tujuan penetapan harga disisni adalah untuk memposisikan jasa

perusahaan sebagai jasa yang ekslusif.

5. Pengembalian dan investasi (ROI)

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas

investasi (return on investment-ROI) yang diinginkan.

Menurut Tjiptono (2006), terdapat dua macam tujuan penetapan harga,

yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Adapun masing-masing tujuan tersebut

adalah sebagai berikut:
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1. Tujuan umum penetapan harga

a. Mengurangi resiko ekonomi dari percobaan produk.

b. Menawarkan nilai yang lebih baik dibandingkan bentuk/kelas produk

pesaing.

c. Meningkatkan frekuensi konsumsi.

d. Menambah aplikasi/pemakaian dalam situasi yang lebih banyak.

e. Melayani segmen yang berorientasi pada harga.

f. Menawarkan versi produk yang lebih mahal.

g. Mengalahkan pesaing dalam hal harga.

h. Mengeliminasi keunggulan harga pesaing.

i. Menggunakan harga untuk mengindikasikan kualitas tinggi.

j. Menaikkan penjualan produk komlementer.

2. Tujuan spesifik penetapan harga

a. Menghasilkan surplus sebesar mungkin

b. Mencapai tingkat target spesifik tetapi tidak berusaha memaksimalkan

laba.

c. Menutup biaya teralokasi secara penuh termasuk biaya overhead

institutional.
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d. Menutup biaya penyediaan satu kategori jasa atau produk tertentu

(setelah dikurangi biaya overhead institutional dan segala macam

hibah spesifik.

e. Menutup biaya incremental kepada satu konsumen ekstra.

f. Mengubah harga sepanjang waktu untuk memastikan bahwa

permintaan sesuai dengan penawaran yang tersedia pada setiap waktu

tertentu (sehingga bisa mengoptimalkan kapasitas produk)

g. Menetapkan harga sesuai dengan perbedaan kemampuan membayar

berbagai segmen pasar yang menjadi target pemasaran organisasi.

b. Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Harga

Menurut Lupiyoadi (2006), penetapan harga perlu dijabarkan kedalam

program penetapan harga jasa dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Elastisitas Harga Permintaan

Efektifitas program penetapan harga tergantung pada dampak perubahan

harga terhadap permintaan, karena itu perubahan unit penjualan sebagai

akibat perubahan harga perlu diketahui. Namun, perubahan harga memiliki

dampak ganda terhadap penerimaan penjualan perusahaan, yakni

perubahan unit penjualan dan perubahan penerimaaan per unit. Jadi

manager jangan hanya berfokos pada sensivitas harga di pasar, namun

juga mempertimbangkan dampak perubahan harga terhadap pendapatan

total.
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2. Faktor Persaingan

Reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor

penting yang perlu dipertimbangkan setiap perusahaan.

3. Faktor Biaya

Struktur biaya perusahaan (biaya tetap dan biaya variabel) merupakan

faktor pokok yang menentukan batas bawah harga.

4. Faktor Lini Produk

Perusahaan bisa menambah lini produknya dalam rangka memperluas

served market dengan cara perluasan lini dalam bentuk perluasan vertical

(vertical extention) dan perluasan horizontal.

5. Faktor Pertimbangan Lain

Faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam rangka

merancang program penetapan harga antara lain:

a. Lingkungan politik dan hukum, misalnya regulasi, perpajakan,

perlindungan konsumen.

b. Lingkungan interrnasional, diantaranya lingkungan politik, ekonomi,

sosial budaya, sumber daya alam dan teknologi dalam konteks global.

Konsumen dalam melakukan pembelian, faktor harga merupakan faktor

yang lebih dulu diperhatikan, kemudian disesuaikan dengan kemampuannya

sendiri. Tingkat persaingan yang tinggi antara perusahaan atau usaha-usaha
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sejenis, membuat konsumen sensitif terhadap harga. Apabila harga dinaikkan,

konsumen cenderung untuk berpindah ke perusahaan lain.

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:278), ada empat indikator yang

mencirikan harga yaitu: Keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas

produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat.

3. Lokasi

Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut berpengaruh

pada keputusan pembelian. Dalam konsep pemasaran terdapat istilah yang dikenal

dengan marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga,

promosi dan place atau lokasi usaha. Dalam marketing mix ini lokasi usaha dapat

juga disebut dengan saluran distribusi perusahaan karena lokasi juga berhubungan

langsung dengan pembeli atau konsumen atau dengan kata lain lokasi juga

merupakan tempat produsen menyalurkan produknya kepada konsumen.

Buchari Alma (2003:103) mengemukakan bahwa ”Lokasi adalah tempat

perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk

menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya”. Menurut

Ujang Suwarman (2004:280),”Lokasi merupakan tempat usaha yang sangat

mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja”.

Sedangkan pengertian lokasi menurut Kasmir (2009:129) yaitu tempat melayani

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-

barang dagangannya.
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Pemilihan lokasi menurut Buchari Alma (2003:105) memilih lokasi usaha

yang tepat sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha dimasa yang

akan datang. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi merupakan

suatu tempat dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa

serta pemilihan suatu lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu

usaha.

a. Faktor-Faktor Penentu Lokasi

Menurut Tjiptono (2006) pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang

cermat terhadap beberapa faktor berikut:

1. Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau

2. Visiabilitas yaitu kemudahan untuk dillihat

3. Lalulintas ada dua hal yang diperhatikan:

a. Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang

besar terjadinya keinginan membeli.

b. Kepadatan dan kemacetam bisa menjadi hambatan

4. Tempat parkir yang luas dan aman

5. Ekspansi yaitu tersedia tempat yang luas untuk perluasan di kemudian

hari

6. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang

ditawarkan.

7. Persaingan yaitu lokasi dengan pesaing yang sejenis

8. Peraturan pemerintah
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Faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, kepadatan populasi dan

taraf kehidupan disekitar lokasi juga menjadi faktor penting dalam

pemilihan lokasi.

Menurut Heizer dan Render (2006) tujuan strategi lokasi adalah untuk

memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan lokasi sering

bergantung kepada tipe bisnis. Pada analisa lokasi di sektor industri strategi yang

dilakukan terfokus pada minimisasi biaya, sementara pada sektor jasa, fokus

ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena

perusahaan manufaktur mendapatkan bahwa biaya cenderung sangat berbeda

diantara lokasi yang berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati bahwa lokasi

sering memiliki dampak pendapatan dari pada biaya. Oleh karena itu bagi

perusahaan jasa lokasi yang spesifik sering kali lebih mempengaruhi pendapatan

dari pada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi bagi

perusahaan jasa seharusnya pada penempatan volume bisnis dan pendapatan.

Ditambahkan oleh Sumarwan (2004) bahwa pengusaha akan selalu berusaha

mencari lokasi yang strategis, yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen.

Faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, kepadatan populasi dan taraf

kehidupan disekitar lokasi juga menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi.

Lokasi memegang peranan yang penting dalam melakukan usaha. Karena

berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha dengan pusat keramaian, mudah di

jangkau (aksesbilitas), aman, dan tersedianya tempat parkir yang luas, pada

umumnya lebih disukai konsumen. Lokasi yang strategis membuat konsumen

lebih mudah dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin.
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4. Kualitas Pelayanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan. Sehingga defenisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya

pemenuhaan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya

dalam mengimbangi harapan konsumen.  (Tjiptono,2007)

Definisi lain merumuskan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan

yang memenuhi atau melebihi harapan, konsep itu sendiri sering dianggap sebagai

relatif kebaikan suatu produk atau jasa. (Tjiptono, 2004)

Kualitas pelayanan adalah merupakan suatu penilaian konsumen tentang

kehandalan dan superioritas pelayanan secara keseluruhan konsumen akan

membuat perbandingan antara yang mereka berikan dengan apa yang didapatkan.

Salah satu cara untuk membedakan suatu perusahaan jasa dengan persaingannya

adalah penyerahan jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten, (Kotler, 2006).

Kuncinya adalah mempertemukan atau melampaui target harapan kualitas

pelayanan pelanggan.

Menurut (Tjiptono, 2006:59), kualitas pelayanan adalah tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada “dua faktor utama

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service atau

kualitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang diterima atau dirasakan.
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ada faktor utama

yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: Jasa yang diharapkan dan jasa yang

dirasakan/dipersepsikan. Apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan jasa yang

diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut akan dipersepsikan baik atau positif.

Jika jasa yang dipersepsikan melebihi jasa yang diharapkan, maka kualitas jasa

dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. Demikian juga sebaliknya apabila

jasa yang dipersepsikan lebih jelek dari yang diharapkan maka kualitas jasa

dipersepsikan negatif atau buruk. Maka baik tidaknya kualitas pelayanan

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi kepuasan

pelanggannya secara konsisten.

Menurut Tjiptono (2008) disimpulakn bahwa terdapat lima dimensi kualitas

pelayanan sebagai berikut :

a. Berwujud

yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya

merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh para pemberi

jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh gedung, gudang dan lain-laian),

perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi) serta penampilan

pegawainya).

b. Kehandalan (reliability),

yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan
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harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan

akurasi yang tinggi.

c. Ketanggapan (responsiveness),

yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang

cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian

informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu persepsi yang

negative dalam kualitas pelayanan.

d. Jaminan dan kepastian (assurance),

yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan sifat kemampuan para pegawai

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen anatara lain komunikasi

(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security),

kompetensi (competence) dan sopan santun (courtesy).

e. Empati (empathy),

yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memilki

pengertian dan pengethauan tentang pelanggan, memahami kebuthuhan

pelanggan secara spesifik, serta memilki waktu pengoperasian yang

nyaman bagi pelanggan. Diusahakan untuk melakukan komunikasi

induvidu agar hubungan dengan pelanggan lebih akrab.
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2.5 Pandangan Islam Tentang Keputusan Pembelian Konsumen

Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini

mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat

dari pada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah  dari pada konsumsi

duniawi. Kedudukan hartaa merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang

dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta

merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan

dengan benar. Sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam Al-qur’an Surat Al-

baqarah ayat 265 sebagai berikut :

















Artinya : dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena

mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti

sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan

lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan

lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan

Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.
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2.6 Penelitian Tedahulu

Dwi Cahyono (2005) meneliti tentang “ Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Minuman Air Mineral Aqua (Studi

Kasus Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta)”. Dari hasil analisis

data menggunakan regresi linier berganda diperoleh persamaan : Y = -8,180 +

0.517 X1 + 0,315 X2 + 0, 204 X3 + 0,459 X4 + 0, 313 X5. Berdasarkan uji f

diketahui bahwa nilai f hitung (64,069) > f tabel (2,29). Dari hasil uji t yang

dilakukan diketahui bahwa besarnya nilai t hitung variabel harga (4,219), kualitas

(3,782), merek (2,021), promosi (3,384), dan distribusi (3,509) > t tabel (1,986).

(diakses 31 Agustus 2014)

Silviana Warliana (2013) meneliti tentang “Pengaruh Atribut Toko

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 999 Mini Swalayan

Soekarno-Hatta Pekanbaru”, Dari hasil analisa statistik diketahui terdapat

pengaruh yang signifikan antara atribut toko terhadap keputusan pembelian

konsumen dimana t hitung variabel sebesar (9,732) lebih besar dari t tabel (1,984).

Koefisien determinasin 49,1% sedangkan sisanya 50,9% dijelaskan oleh sebab-

sebab lain diluar model.

Denny Nurcahyana (2010) meneliti tentang “ Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kamera Canon DSLR di Kota

Semarang”, Kemudian didukung juga dengan hasil uji-uji lain yang menyatakan

bahwa model yang digunakan penulis terbukti baik dan signifikan sesuai dengan



39

teori-teori yang diaplikasikan. Dengan demikian, dengan menjaga dan

meningkatkan kualitas produk inti dan periferal produk kamera canon DSLR,

maka akan terbentuk brand image yang positif dimana akan mempengaruhi

keputusan pembelian oleh konsumen. (diakses 31 Agustus 2014)

Prisca Andini (2012) meneliti tentang “ Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Mobil Hyundai i20 (Studi Kasus Pada

Konsumen Mobil Hyundai i20 di Semarang), Data-data yang telah memenuhi

uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik diolah dengan program SPSS

(Statistical Package For SocialScience) for windows 16 sehingga menghasilkan

persamaan regresi berikut: Y= 0,228 X1 + 0.171 X2 + 0,336 X3 + 0,171 X4 +

0,201 X5 + 0,133 X6 + 0,246 X7. Pengujian hipotesis menggunakan uji t

menunjukkan bahwa tujuh variabel independen kualitas produk, harga, promosi,

kesadaran merek, citra merek, kepribadian merek, dan popularitas berpengaruh

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. (diakses 26

Agustus 2014)

2.7 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti akan dibedakan menjadi

dua yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebas (independent

variabel) adapun variabel-variabelnya adalah:

a. Variabel dependent atau variabel terikat (variabel Y), yaitu:

1. Y : keputusan pembelian
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b. Variabel independent atau variabel bebas (variabel X), yaitu:

1. X1 : Produk

2. X2 : Harga

3. X3 : Lokasi

4. X4 : Kualitas pelayanan

2.8 Konsep Operasional Variabel:

Tabel 2.1 : Defenisi  Konsep Operasional Variabel Penelitian

Variabel Defenisi Indikator Skala

Keputusan

Pembelian

(Y)

Keputusan pembelian

konsumen akhir perorangan

dan rumah tangga yang

membeli barang dan jasa

untuk konsumsi pribadi.

Kotler (2009:184)

1. Tahapan pengenalan

kebutuhan

2. Pencarian informasi

3. Evaluasi alternatif

4. Keputusan pembelian

5. Perilaku pasca pembelian

Kotler dan Keller

(2007:200)

Likert

Produk

(X1)

Menurut Kotler dan Keller

yang dialih bahasakan oleh

Bob Sabran (2009:4) definisi

produk adalah segala sesuatu

Kotler dan Keller yang dialih

bahasakan oleh Bob Sabran

(2009:8-10) seperti berikut

ini :

Likert
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yang dapat ditawarkan kepada

pasar untuk memuaskan suatu

keinginan atau kebutuhan.

1. Bentuk (form),

2. Fitur (feature),

3. Kualitas Kinerja

(performance quality),

4. Kesan kualitas (perceived

quality),

5. Ketahanan

(durability),

6. Keandalan

(reability),

7. Kemudahan

perbaikan

(repairability),

8. Gaya (style),

9. Desain (design),

Harga (X2) menurut Kotler dan Amstrong

(2008:345), harga adalah

sejumlah uang yang

ditagihkan atas suatu produk

dan jasa atau jumlah dari nilai

yang ditukarkan para

pelanggan untuk memperoleh

manfaat dari memiliki atau

menggunakan suatu produk

atau jasa.

1. Keterjangkauan harga,

2. Kesesuaian harga dengan

kualitas produk

3. Daya saing harga

4. Kesesuaian harga dengan

manfaat.

Kotler dan Amstrong

(2008:278)

Likert
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Lokasi (X3) Lokasi adalah tempat untuk

melaksanakan suatu usaha dan

merupakan faktor krusial

berhasil atau tidaknya sebuah

usaha. Tjiptono (2002)

1. Akses

2. Visibilitas

3. Lalu lintas

4. Tempat parkir yang luas

5. Ekpansi

Tjiptono (2006)

Likert

Kualitas

Pelayanan

(X4)

Kualias pelayanan merupakan

suatu penilaian konsumen

tentang kehandalan dan

superioritas pelayanan secara

keseluruhan konsumen akan

membuat perbandingan antara

yang mereka berikan dengan

apa yang didapatkan, salah

satu cara untuk membedakan

suatu perusahaan jasa  dengan

persaingannya adalah

penyerahan jasa yang

berkualitas tinggi secara

konsitsen. (Kotler, 2006)

1. Tangibles (bukti fisik)

2. Reliability (Kehandalan)

3. Responsiveness

(ketanggapan)

4. Assurance (jaminan dan

kepastian)

5. Empathy (Empati)

Tjiptono (2008)

Likert

Sumber : Philip Kotler

2.9 Kerangka Berfikir Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat adanya variabel bebas (Independent) dan

variabel terikat (Dependen). Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel
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independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dilihat pada kerangka berfikir pada gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2
Model Kerangka Berfikir

Variabel Independent

Varibel Dependen

Sumber : Kotler (2004 : 59)

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara berdasarkan

rumusan masalah yang kebenarannya akan diuji dalam pengujian hipotesis

(Sugiyono : 2007 : 306). Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Harga (X2)

Keputusan
Pembelian (Y)

Produk (X1)

Lokasi (X3)

Kualitas
pelayanan (X4)
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1. H1. Diduga produk (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian (Y) pada depot sehat water bangko sempurna.

2. H2. Diduga harga (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian (Y) pada depot sehat water bangko sempurna.

3. H3. Diduga lokasi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian (Y) pada depot sehat water bangko sempurna.

4. H4. Diduga kualitas pelayanan (X4) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian (Y) pada depot sehat water bangko

sempurna.

5. H5. Diduga produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), kualitas pelayanan (X4),

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y)

pada depot sehat water bangko sempurna.


